
INFORMATION FRÅN STYRELSEN Juni 2019

FÖRTROENDEMANS EXPEDITION. ÖPPETTIDER FÖR CONTAINERN
Följande öppettider för expeditionen gäller under sommaren 2019. 10 och 24 juni, 12 samt 26 augusti.
Under hela juli är det stängt. I övrigt är expeditionen öppen helgfri måndag 18 – 19.
Containern kommer att vara öppen varje helgfri måndag som vanligt under sommaren.

UPPGRADERING AV SOLCELLSANLÄGGNINGEN
Styrelsen har fått möjlighet att byta ut planerade solcellspaneler på 270 W till 320 W. Staten har också 
ändrat reglerna för anläggningar så att man inte länger behöver betala skatt på solel över 255 kW. 
Styrelsen har därmed beslutat att bygga ut anläggningen till 428 kW. Bidraget från staten på 30 % 
gäller även utbyggnaden. Leveransen av solcellspanelerna kommer därmed att bli försenad och 
förväntas ske senare under sommaren. 

BYTET AV BREDBANDSLEVERANTÖR NU GENOMFÖRT
Telenor lämnade föreningen den 6 maj och A3s bredband finns nu i alla uttag för medlemmarna. Vid 
uppmätning av hastigheterna för bredbandet så har styrelsen uppmätt mellan 800 och 900 Mbit/s med 
modern dator direkt kopplad till uttaget. Gästlägenheten har nu tillgång till WiFi för medlemmarna. 
Träffpunkten kommer senare att få tillgång till WiFi. Kostnaden för bredbandet ingår i avgiften. 

NYA LADDSTATIONER SAMT MOTORVÄRMARUTTAG PÅ P-PLATSERNA
Arbetet med att installera 50 st laddstationer samt nya motorvärmaruttag pågår. För att täcka ökade 
kostnaderna kommer avgifterna för parkeringsplatserna att behöva höjas. Se baksidan för information 
om de nya avgifterna som kommer att gälla från och med den 1 juli.
Det råder brist på parkeringsplatser och föreningen behöver använda platserna på bästa sätt speciellt 
som vi får laddstationer på en del platser. Föreningen kan behöva flytta tilldelade platser så att de som 
behöver laddstationer eller motorvärmaruttag kan erbjudas sådana.
Samtliga som nu har parkeringsplatser (utom varmgaragen) kommer att få skriva på hyresavtal för sina 
platser för att föreningen skall kunna hantera frågan om tilldelning av platserna på ett rimligt sätt.

AVGIFTSHÖJNINGAR DEN 1 JULI 2019
På grund av höjda kostnader behöver styrelsen höja avgifterna med 5 %. Avgifter på parkerings-
platserna kommer också att höjas.

   SE BAKSIDAN FÖR AKTUELLA AVGIFTER  
AV

PARKERINGSPLATSER
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Avgifter för parkeringsplatser från och med 1 juli 2019

P-platser utomhus utan motorvärmaruttag 150 kr/mån (oförändrad)

P-platser övre däck utan motorvärmaruttag 215 kr/mån
P-platser övre däck med motorvärmaruttag 275 kr/mån

P-platser undre däck utan motorvärmaruttag 345 kr/mån
P-platser undre däck med motorvärmaruttag 405 kr/mån

P-platser genomfarten däck utan motorvärmaruttag 305 kr/mån
P-platser genomfarten däck med motorvärmaruttag 365 kr/mån

P-platser ej aktiverad laddplats debiteras som P-plats utan motorvärmaruttag
P-platser med aktiverad laddplats. Tillkommer 100 kr/mån + 2 kr/kWh för elen.

För elbilar samt laddhybrider gäller att laddning får endast ske på P-
platser med aktiverad laddplats. Motorvärmaruttag får ej användas av 
säkerhetskäl.
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